
Anteckningar vid möte med POLSAM 2016-05-27 

 

 
Plats och tid: Dalagatan 1, Orsa kl 09.00 – 12.00 
 
 
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf MP Socialutskottet 
 Gunilla Elings-Friberg S Socialutskottet 
 Ann-Therese Albertsson  Kommunchef 
 Jan Lovén  C Barn- o utbildningsutskottet 
 Bigitta Sohlberg S Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen 
 Maria Tapper S Landstingsrepresentant 
 Bernt Westerhagen C Landstingsrepresentant 
 Anita Nääs   Verksamhetschef Orsa vårdcentral 
 Lena Freijs   Områdessamordnare 
 
Övriga: Lotta Hedin   Sekreterare 
  
 
 
 

 
 
 
Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 
 

Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns. 
 

Föregående minnesanteckningar 2016-03-11 
Ordförande går igenom föregående anteckningar. Ärendet angående parkeringsplatser vid 
vårdcentralen lever vidare, Ann-Therese Albertsson gör ett nytt försök att få veta var ärendet ligger. 
 

Kommunchefens punkt 
En ny organisation för kommunen kommer att starta från 1 augusti. En samhällschef är anställd, 
Celia Yoshida Ahlin.  Chef för ”Gemensamt stöd” söks internt. Omsorgen och OLAB har ett uppdrag 
att se över Lillåhems lokaler. IFO har stor arbetsbelastning. Boende EKB, en konsult anlitas tills ny 
chef är anställd eftersom nuvarande chef stiger av. Konsulten ska också göra en översyn av EKB. Det 
är stökigt vid Ungdomens hus. Securitasvakter där på helgerna. 
Förberedande klasser avvecklas och barnen flyttas ut i skolorna till hösten. 
Medarbetarenkäten har sammanställts och presenterats för cheferna, en liten förbättring har skett. 
Ett målarbete pågår i kommunen. 
 

Finsam 
Man arbetar i team med representanter från Älvdalen, Särna, Idre och Mora, man har alltid individen 
i centrum. Beslut är taget att stötta med pengar till ett projekt att få människor som är 
långtidssjukskrivna ut i arbete igen. 
 



Samordnad beroendevård 
Samverkan fungerar inte idag, representant från socialförvaltningen saknas. Verksamheten är viktig. 
Samverkansavtal och lokalt avtal finns mellan kommun och landsting. Kommunchefen tar med sig 
frågan till socialchefen.  
 

Samverkan Barn & Unga  
Samverkan Barn & Unga är en bra verksamhet. Ett lokalt samverkansavtal finns mellan 
vårdcentralen, skolan och socialförvaltningen, lite bättre närvaro från soc önskas.  
I höst ordnas en samverkansdag med föreläsningar. 
Orsa åter i topp, var tog det vägen? Hur blev resultatet? Gunilla Elings-Friberg tar med sig frågan. 
 

Samverkan Vård & omsorg 
Samverkan mellan Landstinget och omsorgen angående hemsjukvården fungerar inte bra. Man ska 
träffas för att försöka få till en samsyn. 
 

Flyktingfrågor 
Migrationsverket kommer att flytta ett antal personer från Orsa hotell. Vi vet inte vart.  Gällande 
ensamkommande barn så kommer kommunen att få ca 8 st nya i år.  
Sommarskola och sommarfritids startar för grundskolebarnen.  
 

Rapport från respektive huvudman 
Vårdcentralen: En arbetsgrupp runt närsjukvård startar, hur ska vi ta hand om våra sjuka äldre i 
hemmet? 
Skolan: Gymnasiet har för lite lokaler. Förstahandssökande har ökat. Teknikprogrammet tittar på om 
man kan få till ett 4:e år. Idrottsutbildningar ökar. Boendefrågan  för eleverna viktig. Skolan heter 
Mora gymnasium nu. Skolan i Orsa har gjort en stor klättring i rankingen av landets bästa skolor, 
klättrat 124 platser. Musikskolan: en lärare ska ut i förskolan och åk 1-3 och jobba med musik och 
rytmik. Lärarsituationen ser bra ut. 
Landstinget: Utskrivningsklara, lagen säger att kommunen skyndsamt ska ta hem sina patienter (i 
dag inom fem vardagar). Ett nytt beslut kommer att kommunen ska ta hem sina patienter inom 3 
kalenderdagar. I sommar kommer Mora lasarett att ha öppet lika som de senaste två åren. Det är 
skört.  Landningsplats för helikoptern är på gång. Helikoptern har i snitt 3 utryckningar/dag. 
Ambulansflyget hade 107 flygningar från Mora flygplats förra året. Hittills i år 60.  
Regionsfrågan diskuteras, landstinget måste vara med i planeringen från början. En genomlysning av 
ekonomin visar att den är riktigt bra. 
Hjälpmedelsnämnden: Kommunen kan göra inköp från Hjälpmedelscentralen. 
Socialnämnden: Kommunen har höga kostnader för hjälpmedel.   
 

Innehåll vid kommande möte  
Beställarenheten för Tandvård  
Orsa åter i topp 
 

Övriga frågor 
Ordförande vill ändra nästa möte från 30/9 till 14/10 kl 09.00. Detta beslutas. 
 

Mötets avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
 


